ROAN OG ÅFJORD KOMMUNER
Partssammensatt utvalg for kommunesammenslåing

Møteinnkalling
Møte:

Sammenslåing av Roan og Åfjord – Partssammensatt utvalg

Dato/Tid:

Fredag 14. September, kl. 10.00

Sted:

Åfjord rådhus

Deltakere:
Einar Eian
Vibeke Stjern
Erik Jakobsen
Jon Husdal
Marianne Strøm
Håkan Berdahl
Anne Turid Strøm
Bjørg Markanes

ordfører i Roan
ordfører i Åfjord
varaordfører i Roan
varaordfører i Åfjord
opposisjonsleder i Roan
opposisjonsleder i Åfjord
HTV Fagforbundet i Roan
HTV Fagforbundet i Åfjord

einar.eian@roan.kommune.no
vibeke.stjern@afjord.kommune.no
erik.jakobsen@roan.kommune.no
jhusdal@online.no
marianne.strom@roan.kommune.no
hberdahl@getmail.no
anne.turid.strom@roan.kommune.no
bjorg.markanes@afjord.kommune.no

rådmann i Roan
IKT kommunesammenslåing
informasjonsmedarbeider i Åfjord

roy.hemmingsen@roan.kommune.no

Andre:

Kopi:
Roy Bjarne Hemmingsen
Per-Eivind Strudshavn
Kim Roger Asphaug

per-eivind.strudshavn@roan.kommune.no
kim.roger.asphaug@afjord.kommune.no

Sak nr

Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Gjennomføring av kommunevalget 2019

Tidsfrist

Vedlegg:
1.

2.

3.
4.

Brev av 03.05.2018 vedrørende «Forskrifter om gjennomføring av
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 i kommuner som og
fylkeskommuner omfattet av grensendringer».
Brev av 13.06.2018 vedrørende «Endring av stemmekretser i forkant av
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 for kommuner berørt av
grenseendringer».
Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019.
Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019.

Som det fremgår av forskriften om gjennomføring av kommunevalget 2019,
er det Fellesnemnda som oppnevner valgstyre.
Valgstyret kan for eksempel bestå av formannskapene i de to kommunene,
eventuelt med tillegg av lederne for de partigrupperingene som ikke er
representert i formannskapet, men som sitter i kommunestyret. Et annet
alternativ er at lederne for alle partigrupperingene som sitter i
kommunestyrene i de to kommunene utgjør valgstyret.
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På denne måte vil man oppnå bred representasjon, og man sikrer at alle
partigrupperinger i kommunestyret er representert i valgstyret.
Valgstyret kan igjen få fullmakt til å oppnevne stemmestyrer. Fellesnemnda
kan vedta at det holdes valg før den offisielle valgdagen, og Fellesnemnda,
evt valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles inn i.
Prosjektleder viser til vedlagte dokumenter, og ber om at Partssammensatt
utvalg gir nødvendige føringer med henblikk på sak til neste møte i
Fellesnemnda om gjennomføring av kommunevalget høsten 2019.

Innstilling:
Basert på drøftingene i møtet bes prosjektleder om å fremme sak til neste
møte i Fellesnemnda om gjennomføring av kommunevalget i 2019.

2.

Møte i Fellesnemnda 26.09.2018 – ny møtedato?
Fellesnemnda vedtok i møte 25.04.2018, sak 19/2018 «Møteplan for
Fellesnemnda og Arbeidsutvalget / Partssammensatt utvalg for 2. halvår
2018», at neste møte i Fellesnemnda gjennomføres 26.09.2018 i Roan.
Det har senere kommet forespørsel om å flytte møtet, og saken tas herved
opp til vurdering.
Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

3.

Felles kommunestyremøte for Roan og Åfjord – dato og tema
Fellesnemnda vedtok i sak 3/2018 «Møteplan for Fellesnemnda og
arbeidsutvalget / partssammensatt utvalg for 1. halvår 2018», i møte den
01.02.2018, å gjennomføre et felles kommunestyremøte for Roan og Åfjord
den 14. og 15. juni 2018. Dette møtet ble senere avlyst, under henvisning til
å gjennomføre møtet etter sommeren.
Det ble også vurdert å gjennomføre et slikt møte i slutten av august, men
møtet ble utsatt til senere på høsten, først og fremst på grunn av og få
tilstrekkelig med tid til å lage et godt program for møtet.
Det er dermed aktuelt å se på saken på nytt både i forhold til:




Dato(er) for gjennomføring av møtet.
Temaer som ønskes tatt opp til drøfting i møtet.
Sted for møtet.

Det er for tiden ingen saker som må opp til behandling i et felles
kommunestyremøte slik at det kan være mer relevant å ta opp tema til
drøfting som har særlig interesse og betydning for den nye kommunen.
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Et viktig og relevant tema for et felles kommunestyremøte kan være å
berede grunnen for valg av den politiske organiseringen i den nye
kommunen. Dette vil i praksis si om man ønsker en hovedutvalgsmodell
med utstrakt bruk av delegasjoner til politiske utvalg, eller en komitemodell
der komiteene forbereder saker for endelig vedtak i kommunestyret. Begge
modellene har fordeler og ulemper, og det vil være naturlig drøfte disse
spørsmålene i en godt forankret prosess i et felles kommunestyremøte.
I tillegg vil et felles kommunestyremøte være en viktig arena for
kommunestyremedlemmene for å bli bedre kjent med hverandre.
Saken legges herved frem for partssammensatt utvalg til drøfting.

Innstilling:
Felles kommunestyremøte for Roan og Åfjord kommuner avholdes den
____, på (sted________ og med følgende tematisk innhold___________.
4.

Kråkøy Slakteri AS – orientering om status mht råstoffilgang mv.
Vedlegg:
1.

Notat av 23.07.2018 fra styreleder i Kråkøy Slakteri AS: «Kråkøya – Noen
tanker om framtida og strategiske grep».

2.

Referat fra møte av 23.08.2018 mellom Roan og Åfjord kommuner, Kråkøy
Slakteri AS og Trøndelag fylkeskommune.

Måsøval Fiskeoppdrett AS og Refsnes Laks AS besluttet i styremøte 13. juli
2018 og ikke forlenge avtalen med Kråkøy Slakteri AS om slakting av laks.
Inneværende avtale går ut 31.12.2018. Refsnes og Måsøval har inngått ny
3-årig avtale med Salmar om slakting av laks på InnovaMar på Frøya.
Kråkøy Slakteri AS står dermed uten aktivitet fra 01.01.2019.
Roan formannskap fikk orientering om saken fra styreleder og daglig leder
ved Kråkøy Slakter AS den 19. juli 2018. Senere ble saken drøftet i møte
med Kråkøy Slakteri AS v/ daglig leder den 24.07.2018 der det ble besluttet
å ta opp saken med politisk ledelse i Fiskeridepartementet og Trøndelag
fylkeskommune. Møte med Trøndelag fylkeskommune ble gjennomført
23.08.2018, og møte med statssekretær Roy Angelvik ble gjennomført
29.08.2018.
Det kan synes om at videre arbeid må gå i flere spor:
1. På kort sikt: Sikre bedriften tilgang på råstoff fra 01.01.2019.
2. Mellomlang / lengre sikt: Sikre bedriften tilgang til en eller flere
oppdrettskonsesjon(er).
3. Dersom punkt 1 og 2 ikke lykkes, må det umiddelbart settes i gang
et omstillingsprogram for å sikre arbeidsplassene.

Prosjektleder tar herved opp saken med sikte på gjensidig orientering om
status i saken og vurdere eventuelle videre arbeid som kommunene kan
gjøre i fellesskap for å sikre arbeidsplassene som er knyttet til driften ved
Kråkøy Slakteri AS.
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Saken legges frem for orientering så fremt det ikke dukker opp
aksjonspunkter i møtet som besluttes fulgt opp videre.

Innstilling:
Partssammensatt utvalg tar saken til orientering.
5.

Fremtidig næringsutviklingsarbeid og ressursbehov
Næringsutviklingsarbeidet i regi av det offentlige er ofte innrettet mot
nyskaping og etablering av nye arbeidsplasser. Samtidig viser erfaring at
potensialet for nye arbeidsplasser i første rekke er knyttet til økt aktivitet i
eksisterende virksomheter. Som saken knyttet til Kråkøy Slakteri viser, er
det liten vits i å skape nye arbeidsplasser, så fremt man ikke fokuserer på å
ivareta eksisterende næringsliv og arbeidsplasser.
Med økende endringer i rammebetingelser, i et stadig økende tempo, må
fokus også settes på eksisterende næringsliv. Teknologisk utvikling, og nye
forbruksmønster innen t.d. netthandel, viser skifter i etterspørselen som
utfordrer også det lokale næringslivet.
Med dette som utgangspunkt bør organene i den nye kommunen drøfte
strategier for å sikre at næringslivet lokalt tenker langsiktig, og setter seg i
stand til å gjøre fremtidige endringer til muligheter, i stedet for trusler. Dette
krever til dels kapital, men først og fremst kompetanse og nettverk, som det
offentlige også kan være med å legge til rette for.
Saken legges frem for foreløpig drøfting, med tanke på at dette kan bli en
del av de fremtidige strategidiskusjonene innenfor
næringsutviklingsarbeidet i den nye kommunen.
Innstilling:
Partssammensatt utvalg tar saken til foreløpig orientering og vil ta med
drøftingene til de fremtidige strategidiskusjonene innenfor næringsutviklingsarbeidet i den nye kommunen.

6.

Status i arbeidet med kommunesammenslåingen
Det administrative arbeidet med kommunesammenslåingen er kommet godt
i gang etter sommeren. Dette gjelder blant annet innen samordning av IKT
systemene der Per-Eivind Strudshavn er engasjert i 60 % stilling, og i
arbeidsgruppene som arbeider med fremtidig organisering, etablering av
rutiner, reglement og vedtekter mv for den nye kommunen. En del av disse
retningslinjene vil blir forsøkt innarbeidet i løpet av 2019, slik at overgangen
til den nye kommunen i 2020 blir så sømløs som mulig.
Prosjektleder vil gi en nærmere orientering om dette arbeidet i møtet.
Innstilling:
Partssammensatt utvalg tar saken til orientering.

7.

Eventuelt
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